INOVAÇÃO E MUDANÇA PESSOAL.
Este texto foi feito para aproveitar a queixa do meu ex aluno Marcelo Miyashita, hoje professor, que disse ter notado uma contradição entre os textos de abril e maio deste site. No primeiro, a partir do título (Inovação tem limites) eu defendia que devemos evitar a inovação exagerada, e no seguinte (Inovação contra o vento faz bem) eu praticamente teria defendido a idéia oposta.
Na minha visão, a contradição quase existe, mas também quase existe na vida real. A inovação tem mil faces, e todas elas funcionam bem ou não, melhor ou pior, dentro da sua relação com o ambiente. O mundo é que decreta a validade das tentativas de mudá-lo, e, como disse Edgar Morin, “o novo não pode ser previsto, senão não seria novo”. Assim também não podemos prever se a inovação dará certo, e quase sempre nossa iniciativa fica dentro do princípio da tentativa e erro.
Contudo, aqui surge uma outra defesa minha: na enorme maioria dos casos, pecamos por não inovar. Por isso, é preferível que até ultrapassemos limites, do que tentar manter-se adequadamente no campo do novo desejável. E essa defesa me leva para o campo da mudança, a maior plataforma da inovação, e talvez a única. Porque hoje precisamos muito da inovação, devemos nos render totalmente à necessidade da mudança.
Entretanto, a rendição não é sofrida, a não ser pelo desconforto inicial que a mudança provoca. Ela quase sempre nos abre a janela para uma paisagem mais colorida. E para também defender esta última colocação, vou trazer aqui um pouco de poesia sobre o tema, do meu livro Deslimites.
BALADA DA INOVAÇÃO.
Já que eu não posso mudar de cidade,
pelo menos a vejo por caminhos vários.
Já que eu não vou deixar os cigarros,
pelo menos cada dia mudo de marca.
Já que não pretendo mudar de casa,
pelo menos a enfeito com flores diferentes.
Já que eu não vou me tornar nudista,
pelo menos vou mudando a cor da roupa.
Já que eu não posso fazer jejum,
pelo menos experimento novos pratos.
Já que tenho de dormir todas as noites,
pelo menos encomendo sonhos outros.
Já que não nunca troco de companhias,
pelo menos vou variando as conversas,
explorando assuntos jamais tocados.
Já que minha cara é sempre a mesma,
pelo menos vou mudando o penteado
e tentando sorrisos menos normais.
Já que minha personalidade não muda,
pelo menos tento sentir-me crescendo,
fechando espaços à minha parte menor.
Já que o mundo é sempre assim mesmo,
pelo menos pego dele uma parte carente
e a retoco com o pincel da inovação. JP


